Ministério da Cultura e Endesa Brasil apresentam

Regulamento do Concurso Cultural
O Concurso Cultural BÚ! Histórias de Medo e Coragem tem como objetivo premiar os melhores contos para serem
apresentados por estudantes de escolas públicas e privadas. A participação é em dupla e as histórias devem ser originais.

Quem pode participar do Concurso Cultural BÚ! Histórias de
Medo e Coragem?
O Concurso Cultural é aberto aos estudantes de 4° e 5° anos do
Ensino Fundamental (antigas 3°e 4° séries) de escolas públicas e
privadas dos seguintes municípios: Aquiraz, Caucaia, Fortaleza,
São Gonçalo do Amarante e Iguatu (Ceará); Cachoeira Dourada
de Goiânia, Goiânia e Itumbiara (Goiás); Cachoeira Dourada de
Minas Gerais e Capinópolis (Minas Gerais); Cabo Frio, Macaé,
Niterói, Petrópolis, São Gonçalo e Teresópolis (Rio de Janeiro);
Garruchos, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo (Rio Grande do
Sul). As inscrições devem ser feitas pelo professor responsável.
Cada trabalho deverá ser enviado com uma ficha de inscrição
preenchida (uma ficha por trabalho). Por isso, caso o professor
queira enviar vários trabalhos de seus alunos, ele terá que
fotocopiar a ficha de inscrição que acompanha este regulamento.
O que fazer para participar? Passo a passo.
O material didático de BÚ! Histórias de Medo e Coragem orienta
o professor para a realização de atividades em sala de aula. Uma
delas é a criação de um conto original. Os roteiros participantes
deste concurso deverão ser elaborados por duplas de alunos. Os
estudantes podem concorrer com quantos trabalhos desejarem.
(Será aceita a releitura de contos existentes). O objetivo é que as
narrativas sejam usadas na contação oral de histórias, por isso
devem contar com elementos do teatro e da encenação.
Para onde mandar os trabalhos com as fichas de inscrição?
Os trabalhos devem ser encaminhados via correio ou e-mail.
O endereço para envio é:
Central de Relacionamento BÚ! Histórias de Medo e Coragem
Avenida Angélica, 2632, 10° andar, Consolação
São Paulo - SP | CEP 01228-200
Fone: 0800 770 2969 (ligação gratuita)
Email: contato@buhistoriasdemedoecoragem.com.br
Site: www.buhistoriasdemedoecoragem.com.br
O trabalho pode ser enviado de forma manuscrita ou digitada.
O tamanho do papel e do texto é livre. Todos os trabalhos devem
estar impreterivelmente acompanhados da ficha de inscrição.
Para os trabalhos enviados virtualmente, a ficha deve constar no
corpo do trabalho ou ter as informações digitadas no corpo do
e-mail.
Quais são os prazos?
Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 20 de outubro de
2013 (vale a data de postagem).

Quais são os critérios de julgamento que serão utilizados?
•
•
•
•
•
•

Estrutura (introdução, desenvolvimento e conclusão);
Coerência (encadeamento dos fatos e sequência cronológica);
Coesão (uso de palavras que construam nexos linguísticos);
Registro (ortografia, segmentação de palavras e frases, uso
de parágrafos, concordância, regência e pontuação);
Proposição (utilização de recursos próprios do gênero, como
figuras de estilo, fórmulas literárias);
Apresentação (se o texto for escrito à mão, a letra deve ser
legível).

Quais serão os prêmios?
Os 30 melhores contos serão organizados em uma coletânea
que será distribuída gratuitamente para os autores, escolas e
bibliotecas de todo Brasil.
As 4 escolas dos estudantes que conquistarem o 1° lugar, uma
oriunda de cada região participante (Nordeste, Sudeste, CentroOeste e Sul), receberão uma filmadora digital. Os professores
ganharão um tablet e a dupla de alunos que conquistarem o 1°
lugar receberão, cada um, uma mala com adereços cênicos e livros.
Os nomes de todas as escolas e professores participantes serão
citados nos créditos da coletânea com os 30 melhores roteiros.
Divulgação dos resultados:
Serão selecionados em cada Estado (RS, GO, CE e RJ) 5 contos
finalistas. Os autores serão convidados a apresentar suas histórias
para um corpo de jurados no mês de novembro. O resultado
com os 4 finalistas será apresentado em dezembro no site www.
buhistoriasdemedoecoragem.com.br.
Disposições Gerais
Todo material enviado poderá ser utilizado pelas empresas
patrocinadoras (Endesa Brasil, Endesa Fortaleza, Endesa Cien,
Endesa Cachoeira, Ampla e Coelce) com plena cessão dos
direitos dos participantes. Os contemplados estarão sujeitos a
ceder seus nomes, imagens produzidas e vozes para divulgação
em eventos sem qualquer ônus às empresas patrocinadoras.
Serão sumariamente desclassificadas as inscrições que não
preencherem as condições estabelecidas neste regulamento. As
questões não previstas neste regulamento serão decididas pela
equipe de coordenação do Concurso Cultural BÚ! Histórias de
Medo e Coragem.

Ficha de participação
no Concurso Cultural
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A participação implica no conhecimento e aceitação de todas
as normas contidas no Regulamento do Concurso Cultural
BÚ! Histórias de Medo e Coragem (Pronac 129106).

Qual é o título do conto?
Nome completo do (a) aluno (a):
Idade:			

Sexo: [ ] Feminino [ ] Masculino

Ano em que estuda:

Nome completo do (a) aluno (a):
Idade:			

Sexo: [ ] Feminino [ ] Masculino

Ano em que estuda:

Nome do (a) professor (a) responsável:
(Por favor, coloque o nome completo.)

Telefone do (a) professor (a) com DDD: [ ]
Melhor horário para ser encontrado (a) ao telefone: [ ] manhã [ ] tarde

Nome completo da escola:
[ ] escola estadual [ ] escola municipal [ ] escola privada
Endereço da escola:
(Por favor, coloque o endereço completo da escola: rua, número, bairro, cidade, estado, CEP.)

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone da escola com DDD: [ ]
Código de identificação da escola no INEP:

Central de Relacionamento BÚ! Histórias de Medo e Coragem
Avenida Angélica, 2632, 10° andar, Consolação
São Paulo, SP | CEP 01228-200
Fone: 0800 770 2969 (ligação gratuita)

Patrocínio

Email: contato@buhistoriasdemedoecoragem.com.br
Site: www.buhistoriasdemedoecoragem.com.br

Realização

Idealização La Fabbrica Comunicação e Marketing

(Atenção, professor: preencha uma ficha para cada trabalho que você enviar.
Por exemplo, se você decidir enviar 20 trabalhos, serão necessárias 20 fichas.)

